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Důvodová zpráva
Poskytnutí dotací na sportovní činnost v roce 2015
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu obce
a radě obce vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací v jednotlivých případech fyzickým nebo
právnickým osobám.
Dne 4. března 2015 se uskutečnilo jednání komise tělovýchovy a sportu, která na základě přijatých
kritérií pro rozdělení příspěvků na sport pro výkonnostní a ostatní organizované sporty a v souladu se
Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné posoudila zaslané žádosti o
dotace a doporučila ke schválení dotace v celkovém objemu Kč 3.000.000,-- (slovy: Třimiliony korun
českých).
V souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada
města Karviné na své schůzi konané dne 08.04.2015 usnesením č. 441 rozhodla poskytnout dotace
do Kč 50.000,-- v celkovém objemu Kč 245.000,-- (slovy: Dvěstěčtyřicetpěttisíc korun českých).
Na základě § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada
města Karviné na své schůzi konané dne 08.04.2015 doporučila Zastupitelstvu města Karviné
rozhodnout poskytnout dotace nad
Kč 50.000,-- v celkovém objemu Kč 2.755.000,-- (slovy:
Dvamilionysedmsetpadesátpěttisíc korun českých) právnickým osobám uvedeným v příloze č. 1
k usnesení a uzavřít s těmito příjemci (p.č.1.– 12.) smlouvu o poskytnutí dotace.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení
Seznam příjemců finančních dotací nad Kč 50.000,-- na sportovní činnost v roce 2015

Poř.
číslo

IČ

Název žadatele

Účel použití
Náklady na činnost oddílu boxu

533190

TJ Baník Karviná, o.s.

80 000

Náklady na činnost oddílu cyklistiky

11 000

5 000

Náklady na činnost horolezeckého oddílu

78 000

14 000

239 400

45 000

Náklady na činnost oddílu jachtingu

8 500

3 000

Náklady na činnost oddílu lyžování

45 000

5 000

Náklady na činnost oddílu tenisu

23 000

5 000

9 000

5 000

Náklady na činnost oddílu ASPV

10 000

3 000

Náklady na činnost oddílu Aikido

28 000

10 000

Náklady na činnost oddílu juda

220 000

80 000

Náklady na činnost oddílu basketbalu

600 000

460 000

Náklady na činnost oddílu házené

500 000

370 000

Náklady na činnost odboru všestrannosti

100 000

30 000

Náklady na činnost turistického odboru

2

44738340

Tělocvičná jednota Sokol Karviná

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Výše dotace
(Kč)

141 400

Náklady na činnost oddílu horolezeckého – kroužek
mládeže

1

Požadovaná výše
dotace (Kč)
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

Poř.
číslo

IČ

3

26609517

Škola Taekwondo-Do ITF Karviná o.s.

Podpora závodního týmu korejského bojového umění

356 000

60 000

4

60784792

"Sportovní krasobruslařský klub Karviná"

Podpora činnosti sportovního klubu krasobruslení

250 000

100 000

5

26681081

Beach Volleyball Karviná

Náklady na činnost plážového volejbalu

250 000

240 000

6

44738510

HbK Karviná

Náklady na činnosti hokejbalového klubu

330 000

260 000

7

14614243

Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná

Náklady na činnost oddílu atletiky

211 000

90 000

8

2843625

VK Karviná, z.s.

Náklady na činnost volejbalového klubu

250 000

190 000

9

67340865

Kosatky Karviná – oddíl plavání, o.s.

Podpora výuky plavání dětí a mládeže

350 000

290 000

10

22874151

S.K. Karviná - ženy

Náklady na činnost hokejového družstva

770 000

230 000

11

22884432

Šachový klub Karviná o.s.

Podpora klubu a extraligového družstva

160 000

80 000

12

847925

Krajské středisko volného času
JUVENTUS, Karviná, příspěvková
organizace

Podpora sportovních a turistických kroužků, náklady
na organizování soutěží

192 500

100 000

celkem

2 755 000

Název žadatele
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Požadovaná výše
dotace (Kč)

Výše dotace
(Kč)
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Příloha
Příloha č. 2 k usnesení
p.č. 1)

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, PSČ 733 024
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
TJ Baník Karviná, o.s.
se sídlem:
zapsáno:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Masarykovo nám. 29/16, 733 01 Karviná-Fryštát
v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 37
Jiřím Matuszkem, předsedou TJ
00533190
CZ 00533190
1721336369/0800,vedený u České spořitelny a.s., pobočka
Karviná

(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora sportovní činnosti tělovýchovné jednoty.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
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IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci v celkové
výši Kč 255.000 (slovy: Dvěstětisíc korun českých) (dále též dotace nebo finanční prostředky), s následujícím

rozdělením:












80.000,-- Kč – oddíl boxu
5.000,-- Kč - oddíl cyklistiky
14.000,- Kč - horolezecký oddíl
45.000,-- Kč – horolezecký oddíl – činnost mládeže
3.000,-- Kč - oddíl jachtingu
5.000,-- Kč - oddíl lyžování
5.000,-- Kč – oddíl tenisu
5.000,-- Kč - turistický odbor
3.000,-- Kč – oddíl ASPV
10.000,-- Kč – oddíl AIKIDO
80.000,-- Kč – oddl judo

Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním tělovýchovné a
sportovní činnosti, a to na úhradu výdajů vynaložených za nákup sportovních potřeb, materiálu a vybavení,
náklady na energie, vodu, plyn, teplo, kancelářské potřeby, telekomunikační a účetní služby, náklady na
cestovné, dopravu, nájmy sportovních hřišť, tělocvičen a hal, náklady na rozhodčí, trenéry a pořadatele,
náklady spojené s údržbou hřiště včetně služeb
a spotřeby materiálů, náklady na turnaje, zápasy,
soustředění včetně zajištění pitného režimu
a stravování, rehabilitační a zdravotní služby, pojištění,
startovné, ubytování, jak bylo uvedeno v jednotlivých přílohách č. 4 (rozpočet projektu) žádosti o dotaci za
období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.
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2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

V Karviné dne ……………………………………….

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………

………………………………………………………

za poskytovatele

za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Jiří Matuszek
předseda spolku
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p.č. 2)

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, PSČ 733 024
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Tělocvičná jednota Sokol Karviná
se sídlem:
zapsáno:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Karviná, Nové Město, Sokolovská 1758/1, PSČ 735 06
v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vl. 28054
Mgr. Romanem Hamrusem, starostou
44738340
CZ44738340
1721317379/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pob. Karviná
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora sportovní činnosti tělocvičné jednoty.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 860.000 (slovy: Osmsetšedesáttisíc korun českých) (dále též dotace nebo finanční prostředky)

s následujícím rozdělením: 370.000,-- Kč – oddílu házené; 460.000,-- Kč oddílu basketbalu a
30.000,-- Kč sokolské všestrannosti.
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním tělovýchovné

1

a sportovní činnosti jednoty, a to na úhradu výdajů vynaložených za nákup sportovních potřeb, materiálu a
vybavení, náklady na energie, vodu, plyn, teplo, kancelářské potřeby, telekomunikační a účetní služby,
náklady na cestovné, dopravu, nájmy sportovních hřišť, tělocvičen a hal, náklady na rozhodčí, trenéry a
pořadatele, náklady spojené s údržbou hřiště včetně služeb
a spotřeby materiálů, náklady na turnaje,
zápasy, soustředění včetně zajištění pitného režimu a stravování, rehabilitační a zdravotní služby, pojištění,
startovné, ubytování, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 (rozpočet projektu) žádosti o dotaci za období od
1.1.2015 do 31.12.2015.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
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5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Mgr. Roman Hamrus
starosta TJ Sokol
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p.č. 3)

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, PSČ 733 024
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Škola Taekwon-Do ITF Karviná
se sídlem:
zapsán:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

U Lesa 868, 734 01 Karviná-Ráj
v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vl. 5743
Kamilem Šamalem, předsedou
26609517
CZ 00000000
86-6023740287/0100

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora sportovní činnosti.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 60.000 (slovy:Šedesáttisíc korun českých) (dále též dotace nebo finanční prostředky).
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním tělovýchovné a
sportovní činnosti, a to na úhradu výdajů vynaložených v souvislosti s tréninkovou přípravou, organizaci a
účastí na soutěžích, na pronájmy, sportovní vybavení, materiál, ceny, startovné a cestovné, jak bylo
uvedeno v příloze č.4 (rozpočet projektu) žádosti o dotaci za období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
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6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.04..2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Ing. Kamil Šamal
předseda spolku
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p.č. 4)

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, PSČ 733 024
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
„Sportovní krasobruslařský klub Karviná“
se sídlem:
zapsáno:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

73301, Karviná-Fryštát, Karola Sliwky 783/2A
v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vl. 2920
Bc. Monikou Šimrovou, předsedkyní
60784792
CZ 60784792
242052428/0300 vedený u ČSOB, a.s., pob. Karviná
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora sportovní činnosti.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 100.000 (slovy:Jednostotisíc korun českých) (dále též dotace nebo finanční prostředky).
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním tělovýchovné a
sportovní činnosti, a to na úhradu výdajů vynaložených za pronájem, na ceny, materiál a sportovní vybavení,
jak bylo uvedeno v příloze č. 4 (rozpočet projektu) žádosti o dotaci za období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
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6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Bc. Monika Šimrová
předsedkyně
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p.č. 5)

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, PSČ 733 024
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a

Beach Volleyball Karviná
se sídlem:
zapsáno:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Karviná, Mizerov, Studentská 2363/16
v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vl. 6512
Otakarem Kotyzou, předsedou
26681081
CZ 26681081
210055501/0300,vedený u Poštovní spořitelny
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora sportovní činnosti.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 240.000 (slovy:Dvěstěčtyřicettisíc korun českých) (dále též dotace nebo finanční prostředky)
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním tělovýchovné a
sportovní činnosti, a to na úhradu výdajů vynaložených za nákup sportovních potřeb, materiálu a vybavení,
náklady na energie, vodu, plyn, teplo, kancelářské potřeby, telekomunikační a účetní služby, náklady na
cestovné, dopravu, nájmy sportovních hřišť, tělocvičen a hal, náklady na rozhodčí, trenéry a pořadatele,
náklady spojené s údržbou hřiště a opravou klubovny včetně služeb a spotřeby materiálů, náklady na
turnaje, zápasy, soustředění včetně zajištění pitného režimu a stravování, rehabilitační a zdravotní služby,
pojištění, startovné a ostatní výdaje související se zajištěním sportovní činnosti, jak bylo uvedeno v příloze
č. 4 (rozpočet projektu) žádosti o dotaci za období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
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4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Ing. Otakar Kotyza Ph.D.
předseda
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p.č. 6)

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, PSČ 733 024
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
HbK Karviná
se sídlem:
zapsáno:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Majakovského 2098/10, 734 01 Karviná-Mizerov
v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, v. 1162
Petrem Zacharem, předsedou spolku
44738510
CZ44738510
66633791/0100,vedený u Komerční banky, a.s.
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora sportovní činnosti.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 260.000 (slovy: Dvěstěšedesáttisíc korun českých) (dále též dotace nebo finanční prostředky)
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním tělovýchovné
a
sportovní činnosti, a to na úhradu výdajů vynaložených za nákup sportovních potřeb, materiálu a vybavení,
náklady na energie, vodu, plyn, teplo, kancelářské potřeby, telekomunikační a účetní služby, náklady na
cestovné, dopravu, nájmy sportovních hřišť, tělocvičen a hal, náklady na rozhodčí, trenéry a pořadatele,
náklady spojené s údržbou hřiště včetně služeb
a spotřeby materiálů, náklady na turnaje, zápasy,
soustředění včetně zajištění pitného režimu
a stravování, rehabilitační a zdravotní služby, pojištění,
startovné a ostatní výdaje související se zajištěním sportovní činnosti, jak bylo uvedeno v příloze č. 4
(rozpočet projektu) žádosti o dotaci za období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
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4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Petr Zachar
předseda
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p.č. 7)

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, PSČ 733 024
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
TJ Jäkl Karviná
Městský stadion Karviná, 734 01 Karviná-Ráj
v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L,vložka 630
Ing. Emanuelem Tlolkou, předsedou jednoty
14614243
CZ14614243
5119891309/4000,vedený u LB BW pobočka Karviná

se sídlem:
zapsáno:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora sportovní činnosti oddílu atletiky.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 90.000 (slovy:Devadesáttisíc korun českých) (dále též dotace nebo finanční prostředky)
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním tělovýchovné a
sportovní činnosti oddílu atletiky, a to na úhradu výdajů vynaložených za dopravu, cestovné, nájmy
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sportovních hřišť, tělocvičen, náklady na rozhodčí, trenéry a pořadatele, náklady spojené s vybavením
atletického inventáře, spotřeby materiálů, věcné ceny, startovné a ostatní výdaje související se zajištěním
sportovní činnosti, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 (rozpočet projektu) žádosti o dotaci za období od 1.1.2015
do 31.12.2015.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 31.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.
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7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Ing. Emanuel Tlolka
předseda občanského sdružení
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p.č. 8)

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, PSČ 733 024
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
VK Karviná, z. s.
se sídlem:
zapsáno:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Nedbalova 1707/29, Nové Město, 735 06 Karviná
v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L,vložka 12374
Dušanem Durajem, předsedou spolku
028 43 625
00000000
264894685/0300

(dále jen „příjemce“)
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora sportovní činnosti.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 190.000 (slovy:Jednostodevadesáttisíc korun českých) (dále též dotace nebo finanční prostředky)
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním tělovýchovné a
sportovní činnosti oddílu volejbalu, a to pouze na úhradu výdajů vynaložených za dopravu, cestovné, nájmy
sportovních hřišť, tělocvičen, náklady na rozhodčí, trenéry a pořadatele, náklady spojené s údržbou hřiště
včetně služeb a spotřeby materiálů, a ostatní výdaje související se zajištěním sportovní činnosti, jak bylo
uvedeno v příloze č. 4 (rozpočet projektu) žádosti o dotaci za období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
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6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Dušan Duraj
předseda spolku
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p.č. 9)

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, PSČ 733 024
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Kosatky Karviná - oddíl plavání, o.s.
se sídlem:
zapsáno:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Leonovova 1797, 733 01 Karviná-Hranice
v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vl. 3869
Vladislavem Tytkem, předsedou správní rady
67340865
CZ67340865
27-193500297/0100,vedený u Komerční banky,a.s., pob. Karviná

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora sportovní činnosti.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 290.000 (slovy: Dvěstědevadesáttisíc korun českých) (dále též dotace nebo finanční prostředky)
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním tělovýchovné a
sportovní činnosti oddílu plavání, a to na úhradu výdajů vynaložených za pronájem bazénu, jak bylo
uvedeno v příloze č. 4 (rozpočet projektu) žádosti o dotaci za období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.
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7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Vladislav Tytko
předseda
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p.č. 10)

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, PSČ 733 024
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
S.K. Karviná - ženy
se sídlem:
zapsáno:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Karviná, Mizerov, Borovského 2049/71
v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vl. 9029
Denisou Navrátilovou, předsedkyní
22874151
CZ 00000000
2700533069/2010
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora sportovní činnosti.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 230.000 (slovy: Dvěstětřicettisíc korun českých) (dále též dotace nebo finanční prostředky)
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním tělovýchovné
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a

sportovní činnosti, a to na úhradu výdajů vynaložených za nákup sportovních potřeb, materiálu a vybavení,
náklady na cestovné, dopravu, nájmy sportovních tělocvičen a hal, náklady na rozhodčí, trenéry a
pořadatele, spotřebu materiálů, náklady na turnaje, zápasy, soustředění včetně zajištění pitného režimu a
stravování, rehabilitační a zdravotní služby, pojištění, a ostatní výdaje související se zajištěním sportovní
činnosti, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 (rozpočet projektu) žádosti o dotaci za období od 1.1.2015 do
31.12.2015.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
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5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

V Karviné dne ……………………………………….

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Denisa Navrátilová
předsedkyně
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p.č. 11)

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech
I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, PSČ 733 024
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Šachový klub Karviná o.s.
se sídlem:
zapsáno:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Karviná, Ráj, Okružní 867/5
v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vl. 9820
MUDr. Jaromírem Canibalem, předsedou
22884432
CZ 22884432
43-9755910257/0100,vedený u Komerční banky, a.s.
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora sportovní činnosti.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

5.
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 80.000 (slovy: Osmdesáttisíc korun českých) (dále též dotace nebo finanční prostředky)
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním tělovýchovné
a
sportovní činnosti, a to na úhradu výdajů vynaložených na cestovné, dopravu, pronájmy, náklady na
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rozhodčí, trenéry, pojištění, startovné a ostatní výdaje související se zajištěním sportovní činnosti, jak bylo
uvedeno v příloze č. 4 (rozpočet projektu) žádosti o dotaci za období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.
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7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

V Karviné dne ……………………………………….

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

MUDr. Jaromír Canibal
předseda
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p.č. 12)

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, PSČ 733 024
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

a
Krajské středisko volného času Juventus, Karviná, příspěvková organizace
se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

U Bažantnice 1/1794, Karviná-Nové Město, 735 06
Bronislavem Drobným, ředitelem
00847925
CZ00847925
40839791/0100, vedený u Komerční banky,a.s., pob. Karviná
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora sportovní činnosti.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválené Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen „Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 100.000 (slovy: Jednostotisíc korun českých) (dále též dotace nebo finanční prostředky)
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Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním činnosti sportovních a
turistických útvarů , a to na úhradu výdajů vynaložených za nákup sportovních potřeb, materiálu a vybavení,
náklady na cestovné, dopravu, nájmy sportovních hřišť, tělocvičen a hal, náklady na rozhodčí, trenéry a
pořadatele, náklady na turnaje, zápasy, soustředění včetně zajištění pitného režimu a stravování, věcné
ceny, rehabilitační a zdravotní služby, pojištění, startovné a ostatní výdaje související se zajištěním
sportovní činnosti, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 (rozpočet projektu) žádosti o dotaci za období od 1.1.2015
do 31.12.2015.
.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami.

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru rozvoje MMK písemně nebo ústně do písemného
protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních
dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
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4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č.

V Karviné dne ……………………………………….

ze dne 30.04.2015.

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………
za poskytovatele

………………………………………………………
za příjemce

Tomáš Hanzel
primátor

Bronislav Drobny
ředitel KSVČ Juventus
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